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КОНКУРС 

УНИВЕРЗИТЕТА “МБ” У БЕОГРАДУ  
 

На основу члана 98 став 1 Закона о високом образовању  (Службени гласник РС, br. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 - dr. zakoni), Статута Универзитета „МБ“, 

СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА „МБ“ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И 

ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ У АКАДЕМСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

1. ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ,  БЕОГРАД - МЛАДЕНОВАЦ 
 

1. Назив студијског програма: Докторске академске студије „Пословни менаџмент“. 

Академски назив: доктор наука – менаџмент и бизнис  

Обим студија: 180 ЕСПБ.  
Број уписаних студената. 8 
Висина школарине:  3000 e u динарској противвредности по средњем курсу НБС,  по 
години студија 

 

2. Назив студијског програма: Докторске академске студије „Напредне информационе 
технологије“ 
Академски назив: Доктор наука – информационе технологије и системи 
Обим студија: 180 ЕСПБ. 
Број уписаних студената: 5  
Висина школарине:  3000 e u динарској противвредности по средњем курсу НБС,  по 
години студија 

 

2. АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

3. Назив студијског програма: Докторске уметничке студије „Класично сликарство“ 
Академски назив: Доктор уметности – Ликовна уметност 
Обим студија: 180 ЕСПБ.  
Број уписаних студената: 5. 
Висина школарине:  3000 e u динарској противвредности по средњем курсу НБС,  по 

години  
студија 
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УСЛОВИ УПИСА: 

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:  завршене мастер академске 

студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на претходним 

нивоима студија; или  завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и 

објављене научне радове, на начин уређен општим актом факултета. Студијским програмом 

докторских студија одређују се мастер академске студије, из става 1. овог члана, које се сматрају 

одговарајућим за упис на докторске студије. Редослед кандидата за упис у прву годину докторских 

студија утврђује се наоснову опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским 

студијама иостварених научних резултата, на начин предвиђен општим актом Универзитета, односно 

факултета. Услови за упис на студијске програме докторских академских студија дефинисани су 

општим актом Универзитета и конкурсом. 

 

Докторске студије може да упише лице које је на сродном факултету или академији завршило: 

a) мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 
(осам) на основним академским и на мастер академским студијама,  односно,  

b) које има завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, уз општу просечну 
оцену мању од 8 (осам) и објављене научне радове, ако му, на предлог одговарајуће комисије 
Факултета , Наставно-научно веће одобри упис. 

c) Страни држављанин могу да се упишу на докторске студије под истим условима као и домаћи 
држављанин, с тим што приликом пријаве на конкурс, подносе страну високошколску исправу о 
завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова, која је призната у Републици Србији. 
Страни држављанин који поседује документа Републике Српске, конкурише без признавања 
стране високошколске исправе. 

На докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге мастер академске студије из 
друштвено-хуманистичких, уметничких  и сродних наука, ако испуњава услове у погледу просечне 
оцене и под условом да до 30. септембра текуће године положи одређене испите из програма студија 
Пословни менаџмент, Напредне информационе технологије и Класично сликарство, које одреди 
Научно-наставно веће пословног и правног факултета и Уметничко веће Академије класичног 
сликарства. 

На докторске студије „Пословни менаџмент“ може да се упише и лице које је завршило магистарске 
студије и стекло академски назив магистра менаџмента и бизниса, политичких, економских, правних, 
филозофских, социолошких, психолошких, безбедносних, полицијских и војних наука. 

На докторске студије „Напредне информационе технологије“ може да се упише и лице које је 
завршило магистарске студије и стекло академски назив магистра информатике, телекомуникација, 
електротехнике и других сродних техничких наука. 

На докторске уметничке студије „Класично сликарство“ може да се упише и лице које је завршило 
магистарске студије и стекло академски назив магистра локовне умјетности. 
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Кандидат који уписује докторске студије мора знати најмање један страни језик релевантан за ужу 
научну област којој припада оквирно питање из којег намерава да ради докторску односно уметничку 
дисертацију, у мери да се може користити страном литературом. 
 

При упису на студијске програме докторских студија: „Пословни менаџментˮ; Напредне 
информационе технологије и Класично сликарство обавља се мотивациони Интервју са сваким 
кандидатом који конкурише за пријем на докторске студије, чији резултат улази у структуру бодова 
које носи просечна оцена;  

Рангирање кандидата врши се према просечној оцени кандидата оствареној на основним 
академским, односно мастер академским студијама или магистарским студијама, и према дужини 
студирања; 

Број бодова по основу успеха, уважавајући резулте мотивационог интервјуа, и број бодова по основу 
дужине студирања израчунавају се тако што у структури од максималних 100 бодова, 75% носи 
просечна оцена, а 25% дужина студирања рачуната на целу годину. 

Право на упис на докторске студије остварују кандидати са јединствене (коначне) ранг-листе који се 
рангирају за СП Пословни менаџмент,од 1. до 8. Места; ѕа СП Напредне информационе технологије, 
од 1 до 5, и за СП Класично сликарство, од 1 до 3. 

Конкурс за упис студената траје од 20.08.2021. до 30. 11. 2021. године 

Упис кандидата на студуске програме докторских академских студија: „Пословни менаџмент“ и 
Напредне информационе технологије“ вршиће се сваким радним даном од 10.00 до 16.00 часова у 
просторијама Пословног и правног факултета у Беогераду, Кнез михаилова 33. 

Упис кандидата на студуски програм докторских уметничких студија „Класично сликарство“ вршиће се 
сваким радним даном од 10.00 до 16.00 часова у просторијама Академије за класично сликарство у 
Сремској Каменици. 
УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“ 
Проте Матеје бр. 21 

11 000 Београд 

 
ДР/ДР 
 
Београд,  
25.06. 2021. године 

 
 


